Заклад

Функції відділу

Відділ з питань культури, сім’ї, молоді,
спорту та туризму Дружківської Відділ здійснює керівництво закладами:
міської ради
- комунальний заклад «Дружківська міська центральна бібліотека ім. Лесі Українки»;
- комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад школа мистецтв м. Дружківка;
- комунальний заклад культури «Дружківський історико - художній музей»;
- комунальне підприємство «Дружківський міський парк культури та відпочинку» Дружківської міської
ради;
- комунальний заклад «Клуб смт. Райське» Дружківської міської ради;
- комунальний заклад «Дружківський міській центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»;
- комунальне підприємство «Дружківська льодова арена» Дружківської міської ради;
- Дитячо-юнацької спортивної школи Дружківської міської ради.
Відділ координує їх діяльність, методичну та практичну допомогу організаціям і установам, які
відносяться до його сфери діяльності, сприяє вирішенню питань соціально – економічного розвитку.
Відділ співпрацює в процесі виконання покладених на нього завдань з структурними
підрозділами міської ради
та її виконавчого комітету, з підприємствами,
організаціями
незалежно від форм власності, учбовими закладами, громадськими організаціями.
Сприяє роботі щодо поліпшення умов життя сімей у складних життєвих обставинах, сімей, які
виховують дітей пільгових категорій.
Бере участь у вирішенні питань соціального захисту багатодітних сімей. Здійснює видачу «Посвідчення
батьків багатодітної сім’ї» та «Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї».
Вживає заходів щодо підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, відповідального
ставлення батьків до забезпечення всебічного розвитку та вихованню дітей, запобігання насильства в сім’ї.
Здійснює заходи щодо інтелектуального і культурного розвитку дітей та молоді, інших верств
населення.
Сприяє розвитку самодіяльної народної творчості, організації виставок образотворчого, декоративно прикладного мистецтва.
Організовує міські та регіональні свята, фестивалі, конкурси, виставки, змагання і інші заходи, які
сприяють забезпеченню всебічних інтересів сім’ї, жінок, молоді і дітей.
Здійснює
контроль
за
збереженням
пам'яток
історії
та
культури,
що
знаходяться
на
території
міста,
набутків нематеріальної
культурної спадщини. Контролює в межах своєї компетенції виконання
нормативно – правових актів щодо охорони культурної спадщини. Здійснює укладання охоронних
договорів на пам’ятки історії та культури, розташованих на території міста.
Сприяє
роботі
творчих
спілок,
культурних
товариств,
інших культурно мистецьких організацій, проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культурної
спадщини.

Склад
відділу з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму
Дружківської міської ради

Адреса, контактні телефони та часи роботи

Поштова адреса: 84205, вул. Соборна, 16, м. Дружківка, Донецька обл.
телефон: (06267) 4-21-30
e-mail: 00183779@mail.gov.ua
Начальник відділу з питань
культури, сім’ї, молоді, спорту
та туризму Дружківської
міської ради – Пивовар Юлія
Анатоліївна

Графік роботи:
понеділок – четвер з 8-00 до 17-00
п’ятниця
з 8-00 до 16-00
обідня перерва:

з 12.15 до 13.00

Повноваження:

вихідний:

субота – неділя

Здійснює
керівництво
діяльністю відділу з питань
культури, сім’ї, молоді, спорту
та
туризму
Дружківської
міської ради. Координує роботу
закладів
культури,
комунального
закладу
«Дружківський міській центр
фізичного здоров’я населення
«Спорт
для
всіх»,
комунального
підприємства
«Дружківська льодова арена»
Дружківської міської ради,
комунального
підприємства
«Дружківський міський парк
культури
та
відпочинку»
Дружківської міської ради,
Дитячо-юнацької
спортивної
школи Дружківської міської
ради,
співпрацює
із
громадськими
та
іншими
організаціями.
Здійснює
контроль
та
методичне
керівництво
за
діяльністю
підпорядкованих

прийомний день:

щочетверга з 10-00 до 17-00

телефонний звязок з населенням міста:
«гаряча лінія»: перший четвер кожного місяця з 10-00 до 12-00,
з 14-00 до 17-00
робочий телефон: (06267) 4-31-30
Поштова адреса: 84205 вул. Соборна, 16 м. Дружківка, Донецька обл.

закладів культури та спорту,
аналізує та оцінює стан справ
на відповідній ділянці роботи.
Взаємодіє
з
підприємствами, громадськими
організаціями з питань
розв’язання проблем молоді,
сім’ї, дітей, з питань розвитку
та
підтримки
закладів
культури, фізичної
культури та спорту.
Організує
загальноміські
свята, конкурси, фестивалі,
залучаючи до участі у них всі
творчі колективи міста.
Головний спеціаліст відділу з
питань культури, сім’ї, молоді,
спорту та туризму
Дружківської міської ради –
Осадча Олена Олегівна

Графік роботи:
понеділок – четвер з 8-00 до 17-00
п’ятниця
з 8-00 до 16-00

Повноваження:
Виконує роботу, пов’язану з
аналітичною
діяльністю
у
сфері
культури, сім’ї та
молоді, організовує роботу
закладів культури міста.
У
разі
відсутності
начальника відділу виконує
його обов’язки, проводить
наради
при
відділі
з
керівниками підпорядкованих
закладів культури та спорту.
Відповідає за роботу щодо
звернень громадян до відділу та
роботу
з
контролю
за
виконанням документів.

вихідний:
субота – неділя
робочий телефон: (06267) 4-31-30

обідня перерва:

з 12.15 до 13.00

e-mail: 00183779@mail.gov.ua
Поштова адреса: 84205 вул. Соборна, 16 м. Дружківка, Донецька обл.
Графік прийому багатодітних сімей щодо видачі Посвідчення батьків
багатодітної сім’ї та Посвідчення дітей багатодітної сім’ї:
понеділок – четвер з 08.00 до 12.00,
з 13.00 до 17.00
п’ятниця з 08.00 до 12.00, з 13.00 до 16.00
Графік прийому претендентів на почесне звання України «Мати –
героїня»:
середа з 08.00 до 12.00, з 13.00 до 17.00
п’ятниця з 08.00 до 12.00, з 13.00 до 16.00

Графік роботи:
Спеціаліст І категорії відділу з понеділок – четвер з 8-00 до 17-00

питань культури, сім’ї, молоді, п’ятниця
спорту
та
туризму
обідня перерва:
Дружківської міської ради –
Рябченко Олена Олегівна
вихідний:

з 8-00 до 16-00
з 12.15 до 13.00
субота – неділя

Повноваження:
Поштова адреса: 84205 вул. Соборна, 16 м. Дружківка, Донецька обл.
Забезпечує
реалізацію
державної політики з питань робочий телефон: (06267) 4-34-27
фізичної культури і спорту.
Всебічно сприяє фізичному e-mail: 00183779@mail.gov.ua
розвитку дітей та молоді, інших
категорій населення.
Залучає
у
встановленому
порядку
фізкультурноспортивні, інші громадські та
благодійні
організації
до
виконання соціальних програм
і пректів, спрямованих на
розвиток фізичної культури і
спорту.
Веде облік і аналіз роботи,
що проводиться у сфері
фізичної культури і спорту,
реєструє спортивні рекорди та
досягнення мешканців міста,
надає методичні рекомендації
ДЮСШ.
Організовує та забезпечує
проведення
фізкультурноспортивних
заходів,
що
сприяють пропаганді
здорового
способу
життя,
розвитку олімпійського та
параолімпійського рухів.
В
межах
повноважень
відповідає за інвестиційну та
інноваційну діяльність закладів
культури та фізичної культури.
Проводить роботу з залучення
інвестицій в місто, у т.ч.

шляхом підготовки матеріалів
для участі у конкурсних
відборах. Готує інформаційні
матеріали
щодо
реалізації
інвестиційних
програм
та
освоєння
грантових
та
програмних бюджетних коштів.
Спеціаліст І категорії відділу з
питань культури, сім’ї, молоді,
спорту та туризму
Дружківської міської ради –
Євтушенко Олеся
Володимирівна
Повноваження:
Виконує роботи, пов’язані з
аналітичною діяльністю в сфері
культури, сім’ї та молоді,
організовує роботу закладів
культури міста.
Веде банки даних, взаємодіє
з
підвідомчими
підприємствами, громадськими
організаціями, партнерами та
організаціями
з
питань,
визначених
компетенцією
відділу,
організовує
комп’ютерно – інформаційне
обслуговування відділу.
Веде
діловодство,
кореспонденцію у відділі з
питань культури, сім’ї, молоді,
спорту
та
туризму
Дружківської міської ради.
Взаємодіє з підприємствами,
громадськими організаціями з
питань розвитку та підтримки
закладів культури, збереження
культурної
спадщини,

Графік роботи:
понеділок – четвер з 8-00 до 17-00
п’ятниця
з 8-00 до 16-00
обідня перерва:

з 12.15 до 13.00

вихідний:
субота – неділя
робочий телефон: (06267) 4-31-30
e-mail: 00183779@mail.gov.ua
Поштова адреса: 84205 вул. Соборна, 16 м. Дружківка, Донецька обл.
Графік прийому багатодітних сімей щодо видачі Посвідчення
батьків багатодітної сім’ї та Посвідчення дітей багатодітної сім’ї:
понеділок – четвер з 08.00 до 12.00,
з 13.00 до 17.00
п’ятниця з 08.00 до 12.00, з 13.00 до 16.00
Графік прийому претендентів на почесне звання України «Мати –
героїня»:
середа з 08.00 до 12.00, з 13.00 до 17.00
п’ятниця з 08.00 до 12.00, з 13.00 до 16.00

розв’язанні
питань
сім’ї,
молоді, організації культурно масових молодіжних заходів.
Є
уповноваженим
працівником відділу з питань
охорони культурної спадщини,
відповідальною особою щодо
участі у роботі Центру надання
адміністративних
послуг
м. Дружківка.
Бере безпосередню участь у
підготовці
та
проведенні
культурно – масових та
профілактичних заходів.
Заклад
Дитячо-юнацька спортивна школа
Дружківської міської ради

Адреса, контактні телефони та часи роботи
Поштова адреса: 84207, вул. Космонавтів,40, м. Дружківка, Донецька обл.
робочий телефон: (06267) 3-20-58
Графік роботи: понеділок – субота з 8-00 до 21-30,
неділя – з 8-00 до 17-00,
без вихідних

Директор
Дитячо-юнацької
спортивної школи Дружківської
міської ради –
Страшненко
Володимир Миколайович
Заступник директора Дитячоюнацької спортивної школи
Дружківської міської ради –
Іваненко
Антоніна Павлівна

Графік роботи: з 08-00 до 12-00, з 12-30 до 16-30
вихідний: субота, неділя
робочий телефон: (06267) 3-20-58
Графік роботи: з 08-00 до 12-00, з 12-30 до 16-30
вихідний: субота, неділя
робочий телефон: (06267) 3-20-58

Директор Дружківського
міського центру фізичного
здоров’я населення «Спорт для
всіх» Тимофєєва Наталя Леонідівна

Комунальне підприємство
«Дружківська льодова арена»
Дружківської міської ради

Директор комунального
підприємства
«Дружківська льодова арена»
Дружківської міської ради –
Щербина Михайло Юрійович

Комунальний заклад «Дружківська
міська центральна бібліотека
ім. Лесі Українки»

Поштова адреса: 84205, вул. Соборна, 16, м. Дружківка, Донецька обл.
телефон: (06267) 4-20-11
e-mail: sportdru@ukr.net
Графік роботи:
понеділок – четвер з 8-00 до 17-00
п’ятниця
з 8-00 до 16-00
обідня перерва:

з 12.15 до 13.00

вихідний:

субота – неділя

Поштова адреса: 84205, вул. Севастопільська,5, м.Дружківка,
Донецька обл.
робочий телефон: (06267) 5-40-11
e-mail: altair.in.ua@ukr.net
Графік роботи: понеділок – недiля з 8-00 до 22-00
Без обідньої перерви
Без вихідних

Поштова адреса: 84206 вул. Енгельса Ф., 112,
Донецька обл.,
тел. (06267) 3-07-88, 3-17-79
e-mail: lib2004@ukr.net
Графік роботи ЦМБ ім. Лесі Українки:
Щодня з 10.00 до 18.00
Вихідний – вівторок (влітку - вівторок, неділя)
Директор комунального закладу
«Дружківська міська
центральна бібліотека ім. Лесі
Українки» –
Романченко
Тетяна Олексіївна

Графік роботи:
Щодня з 08.00 до 17.00
Вихідний – субота, неділя.
Прийомний день за особистими питаннями:
четвер з 15.00 - 17.00

Завідувач відділом
обслуговування міської
центральної бібліотеки

Графік роботи:
Щодня з 09.00 до 18.00
Вихідний – вівторок, неділя.

м. Дружківка,

ім. Лесі Українки –
Папенова Любов Анатоліївна

Дні прийому: понеділок, середа, четвер, п’ятниця з 9.00 – 12.00

Завідувач
відділом комплектування,
інформаційно-бібліографічнних
послуг і міжбібліотечного
абонементу – Ціпотан
Ольга Леонідівна

Графік роботи:
Щодня з 08.00 до 16.30
Вихідний – субота, неділя

Завідувач відділом методичної
роботи, інновацій,
комп'ютерізації – Сафронова
Світлана Миколаївна

Графік роботи:
Щодня з 08.00 до 17.00
Вихідний – субота, неділя

Філії
Поштова адреса:
84205 м. Дружківка, вул. Соборна, 33
тел. (06267) 4-31-34
e-mail: bibliotekachehova@ukr.net
Графік роботи філії:
Щодня з 10.00 до 18.00
Вихідний – субота (влітку – субота, неділя)
Бібліотека - філія №1 ім. А.П. Чехова
Завідувач філією –
Зуб
Галина Миколаївна
Бібліотека-філія № 2 ім. В. З. Нестайка

Графік роботи:
Щодня з 08.30 до 17.00
Вихідний – субота, неділя.
Поштова адреса: 84206 вул. Енгельса Ф., 112,
м. Дружківка, Донецька обл.,
e-mail: super.fil2@ukr.net
Графік роботи філії:
Щодня з 09.00 до 17.00
Вихідний – субота (влітку - субота, неділя)

Завідувач філією –
Завгородня
Наталя Володимирівна

Графік роботи:
Щодня з 08.00 до 17.00
Вихідний – середа, неділя

Поштова адреса:
84202 м. Дружківка, вул. О. Тихого, 228
тел. (06267) 4-25-58
e-mail: biblioman2005@ukr.net
Графік роботи філії:
Щодня з 10.00 до 18.00
Вихідний – вівторок, неділя

Бібліотека родинного читання
мікрорайону Яківлівка,
бібліотека-філія № 3

Провідний бібліотекар –
Чернова
Ольга Володимирівна
Центральна дитяча бібліотека
ім. О.І. Купріна

Графік роботи:
Щодня з 08.30 до 17.00
Вихідний – вівторок, неділя.
Поштова адреса: 84205 м. Дружківка, вул. Соборна, 13
тел. (06267) 4-56-72
e-mail: kuprinka2011@gmail.com
Графік роботи ЦДБ:
Щодня з 09.00 до 17.00
Вихідний – субота (влітку – субота, неділя)

Завідувач центральної дитячої
бібліотеки, заступник директора
по роботі з дітьми –
Фадькіна
Яна Валеріївна

Графік роботи:
Щодня з 08.00 до 17.00
Вихідний – субота, неділя

Поштова адреса:
84294 смт. Олексіїво-Дружківка, вул. Центральна, 85
тел. (06267)5-25-56
e-mail: ald_lyudmila@ukr.net
Графік роботи:
Щодня з 10.00 до 18.30
Вихідний – вівторок

Бібліотека-філія № 4 смт. Олексіїво Дружківка

Завідувач філією –
Молоденко
Людмила Володимирівна

Графік роботи:
Щодня з 10.00 до 18.30
Вихідний – понеділок, вівторок

Поштова адреса: 84291 смт. Райське, вул. Дорошенка, 1
тел. (06267) 4-23-29
e-mail: reisk2011@ukr.net
Графік роботи:
Щодня з 08.00 до 15.00
Вихідний – вівторок, неділя

Бібліотека-філія № 5 смт. Райське

Бібліотекар 1 кат. –
Санжура
Людмила Олександрівна
Комунальний заклад культури
«Дружківський
історико – художній музей»

Директор музею - вакансія

Головний зберігач –
Литвиненко
Віта Анатоліївна,
в.о. директора музею

Графік роботи:
Щодня з 08.00 до 15.00
Вихідний – вівторок, неділя
Поштова адреса: 84207, вул. Енгельса Ф., 112, м. Дружківка,
Донецької обл.
тел.: (06267) 3 – 06 – 79
е-meil: druzhkovka-muzey@ukr.net,
2176414506@mail.gov.ua
Графік роботи музею:
Щодня з 10-00 до 18-00
Вихідний день – субота, неділя.
Остання п'ятниця місяця – санітарний день
Графік роботи:
Понеділок - п’ятниця з 08.00 до 17.00;
Обідня перерва – з 13.00 до 13.00
Вихідний день – субота, неділя
Графік роботи:
Понеділок - п’ятниця з 09.30 до 18.00
Вихідний день – субота, неділя

Науковий співробітник –
Блошенко
Костянтин Вікторович
Комунальний заклад «Дружківська
мистецька школа»

Поштова адреса: 84205 вул. Рибіна будинок 1, м. Дружківка,
Донецька обл.
робочий телефон: (06267) 4-20-71 (приймальня);
(06267) 4-43-49 (директор)
графік роботи: понеділок – пятниця з 8-00 до 19-00
субота – з 8-00 до 16-00
вихідний – неділя,

е-meil: 02218826_1558707886@mail.gov.ua
Директор комунального
закладу «Дружківська
мистецька школа» -

графік роботи:
понеділок-вівторок з 10-00 до 19-00, перерва з 14-02 до14-50
середа з 8-00 до 17-00, перерва з 12-12 до 13-00
четвер з 9-10 до 18-10, перерва з 12-12 до 13-00
пʼятниця з 8-00 до 16-30, перерва з 12-12 до 13-00
вихідні: субота, неділя

Заступник директора з
навчальної роботи
комунального закладу
«Дружківська мистецька
школа» – Гайдук Людмила
Геннадіївна

графік роботи:
понеділок – пʼятниця з 10-30 до 19-00, перерва з 13-30 до 14-00

Семенченко
Марина Олександрівна

Комунальний заклад
«Клуб смт. Райське»
Дружківської міської ради

Комунальне
підприємство
«Дружківський
міський
парк
культури та відпочинку»
Дружківської міської ради

вихідні: субота, неділя

Поштова адреса: 84291, вул. Дорошенка, 1, м. Дружківка,
смт. Райське, Донецька обл.
е-meil: klub.rayskoe@ukr.net
Графік роботи Клубу:
понеділок, середа, четвер з 8.00 до 17.00
перерва з 12.15 до 13.00
п’ятниця, субота з 8.00 до 12.00 та з 18.00 до 22.00
вихідні: вівторок, неділя
Директор
комунального Графік роботи:
закладу «Клуб смт. Райське»
понеділок, середа, четвер з 8.00 до 17.00
Дружківської міської ради перерва з 12.15 до 13.00
Красюк
п’ятниця, субота з 8.00 до 12.00 та з 18.00 до 22.00
Тетяна Петрівна
вихідні: вівторок, неділя
Художній керівник –
Графік роботи Клубу:
Афанас
понеділок, середа, четвер з 8.00 до 17.00
Людмила Анатоліївна
перерва з 12.15 до 10.00
п’ятниця, субота з 8.00 до 12.00 та з 18.00 до 22.00
вихідні: вівторок, неділя
Юридична адреса: 84205 вул. Соборна, 25 м. Дружківка,
Донецька обл.
Поштова адреса: 84205 вул. Соборна, 6, м. Дружківка, Донецька обл.
графік роботи: понеділок – п’ятниця з 8-00 до 17-00,

Директор комунального
підприємства «Дружківський
міський парк культури та
відпочинку»
Дружківської міської ради –
Євтушенко
Дмитро Миколайович
Помічник директора Князьков Сергій Сергійович

Комунальний заклад
«Клуб смт. Олексієво-Дружківка»
Дружківської міської ради

перерва з 12-00 до 13-00
вихідний: субота – неділя
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 8-00 до 17-00;
перерва з 12-00 до 13-00;
вихідний: субота – неділя
прийомний день: щопонеділка з 8-00 до 9-30

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 8-00 до 17-00;
перерва з 12-00 до 13-00;
вихідний: субота – неділя
Поштова адреса: 84293, Донецька область, смт. Олексієво-Дружківка,
вул. Каштанова, 10
е-meil: 42925448@ukr.net, 42925448@mail.gov.ua

Графік роботи Клубу:
понеділок – п’ятниця з 10-00 до 19-00,
перерва з 14-00 до 15-00
вихідний: субота – неділя
Директор
комунального Графік роботи:
закладу
понеділок – п’ятниця з 8-00 до 17-00,
смт.
Олексієво- перерва з 12-00 до 13-00
«Клуб
Дружківка»
Дружківської вихідний: субота – неділя
міської ради Сяба
Вікторія Анатоліївна

